
Ιστορία Ε΄ Δημοτικού – «Στα βυζαντινά χρόνια» 

Ενότητα Δ΄: Το βυζαντινό κράτος και οι γειτονικοί λαοί – Κεφάλαιο 22ο   

Σαμούχος Πέτρος© 

9ος αιώνας 
 

ειρηνική περίοδος 
 

 

 

 

 

Βούλγαροι 

     Αρχικά             Αργότερα  

ζουν σε εδάφη του Βυζαντίου               ιδρύουν κράτος 

  εμποδίζουν άλλους λαούς   προσπαθούν να προσαρτήσουν 

να μετακινηθούν      περιοχές των Σλάβων 

   έρχονται σε σύγκρουση με 

       τους Βυζαντινούς 

 

 

Κρούμος 

  επιδρομές σε Θράκη – Κωνσταντινούπολη 

  οι Βυζαντινοί τους απωθούν – σκοτώνεται ο αυτοκράτορας Νικηφόρος Α΄ 

 

 

 

Βόγορης  

  βαφτίζεται χριστιανός – παίρνει το όνομα Μιχαήλ 

  βαφτίζονται χριστιανοί  πολλοί Βούλγαροι 

  παίρνουν το κυριλλικό αλφάβητο  

  οργανώνουν το κράτος, την εκπαίδευση  

    και  την εκκλησία τους 

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους 

Βούλγαρους και τους Ρώσους 

Α. Οι Βούλγαροι – α΄ μέρος 

Κρούμος 

Βόγορης 
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Περίληψη μαθήματος 

 

 

Ερωτήσεις 

 Πού κατοικούσαν οι Βούλγαροι μέχρι τις αρχές του 9ου αιώνα και 

ποια υποχρέωση είχαν; 

 Γιατί πιστεύεις ότι οι Βυζαντινοί τους είχαν επιτρέψει να εγκατα- 

σταθούν σε εδάφη της αυτοκρατορίας; 

 Για ποιο λόγο επιδεινώθηκαν οι σχέσεις τους με τους Βυζαντινούς; 

 Τι συνέβη την εποχή που ο Κρούμος ήταν ο βασιλιάς των Βουλγάρων; 

 Είσαι ένας από τους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης και μαθαίνεις 

ότι ο αυτοκράτορας Νικηφόρος Α΄ σκοτώθηκε πολεμώντας τους 

Βούλγαρους. Μπορείς να περιγράψεις το κλίμα που επικρατεί στην  

Πόλη και τα αισθήματα σου γι’ αυτό το γεγονός; 

 Για ποιο λόγο βελτιώθηκαν οι σχέσεις των Βυζαντινών με τους  

Βούλγαρους την εποχή του Βόγορη; 

 Τι πήραν οι Βούλγαροι από τους Σλάβους και πώς το αξιοποίησαν; 

 Πιστεύεις ότι οι Βούλγαροι θα είχαν καταφέρει να οργανώσουν το  

κράτος και την εκκλησία τους δίχως αλφάβητο; Γιατί; 

 

 

 

 

 

 

Οι Βούλγαροι επικοινωνούν με το Βυζάντιο και εκχριστιανίζονται. 

Οι σχέσεις τους με το βυζαντινό κράτος όμως περνούν και 

περιόδους εντάσεων και συγκρούσεων. 

Ο Βόγορης βαφτίζεται χριστιανός 
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νέες συγκρούσεις Βυζαντινών - Βουλγάρων 
 

 

 

 

 

 

 

Συμεών 

  νέες εισβολές - επιτυχίες 

  οι Βυζαντινοί ζητούν βοήθεια από τους Ρώσους  
(αυτοκράτορας Νικηφόρος Φωκάς) 

Σαμουήλ 

  νέες συγκρούσεις – φτάνουν ως την Πελοπόννησο  

  ο στρατηγός Νικηφόρος Ουρανός τους αντιμετωπίζει  

με επιτυχία              (Σπερχειός ποταμός 996 μ.Χ.) 

  Ο αυτοκράτορας Βασίλειος ο Β’ τους νικά οριστικά 
(Κλειδί Μακεδονίας 1014 μ.Χ.) 

Αποτελέσματα: 

 Το βουλγαρικό κράτος διαλύθηκε  

  η Βουλγαρία έγινε βυζαντινή επαρχία 

 οι Βούλγαροι δεν ενόχλησαν ξανά το Βυζάντιο 

 

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους 

Βούλγαρους και τους Ρώσους 

Α. Οι Βούλγαροι – β΄ μέρος 

Συμεών 

Σαμουήλ 

Βασίλειος Β΄ 
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Ερωτήσεις 

 Τι συνέβη στα χρόνια που ήταν αρχηγός των Βούλγαρων ο Συμεών; 

 Γιατί ο αυτοκράτορας Νικηφόρος Φωκάς ζήτησε τη βοήθεια των  

Ρώσων, ώστε να αντιμετωπίσει τους Ρώσους; 

 Τι συνέβη στα χρόνια που ήταν αρχηγός των Βούλγαρων ο Σαμουήλ; 

 Σε ποιες μάχες αντιμετώπισαν με επιτυχία τους Βούλγαρους οι  

Βυζαντινοί; 

 Γιατί η μάχη στο Κλειδί της Μακεδονίας θεωρείται από τους ιστορικούς  

πάρα πολύ σημαντική; 

 Μετά τη νίκη στο Κλειδί  ο Βασίλειος Β΄ πήρε το προσωνύμιο «Βουλ- 

γαροκτόνος». Γιατί πιστεύεις ότι του το απέδωσαν;  

 Πώς κρίνεις την ενέργειά του να τυφλωθούν όλοι οι Βούλγαροι  

αιχμάλωτοι; Συμβαίνουν στις μέρες μας ανάλογες ακρότητες;  

 

 

 

 

 

 

 

Οι Βούλγαροι επικοινωνούν με το Βυζάντιο και εκχριστιανίζονται. 

Οι σχέσεις τους με το βυζαντινό κράτος όμως περνούν και 

περιόδους εντάσεων και συγκρούσεων. 

Ο Νικηφόρος Ουρανός κατατροπώνει τους Βούλγαρους στη μάχη του Σπερχειού. 
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860 μ.Χ. 
 

 

 

 

 

 

Ρώσοι 

 νεότερος «γείτονας»    αρχικά φιλικές σχέσεις 

   των Βυζαντινών 

 

 

 εισβολή στον Βόσπορο, Προποντίδα, Κωνσταντινούπολη 

 οι Βυζαντινοί τους απωθούν 

 συνάπτουν ειρήνη με το Βυζάντιο 

Βυζαντινοί και Ρώσοι εναντίον Βουλγάρων  

 οι Ρώσοι κρατούν τα εδάφη 

 ο Ιωάννης Τσιμισκής στρέφεται εναντίον τους 

 επιστρέφουν στην πατρίδα τους 

Εποχή Βασίλειου Β΄ 

 οι Ρώσοι γίνονται χριστιανοί 

 αναπτύσσονται θρησκευτικοί και πολιτικοί δεσμοί 

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους 

Βούλγαρους και τους Ρώσους 

Β. Οι Ρώσοι 

Ο Τσιμισκής εναντίον των Ρώσων 
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Ερωτήσεις 

 Ο αυτοκράτορα Νικηφόρος Φωκάς ζήτησε τη βοήθεια των Ρώσων 

για να αντιμετωπίσει τους Βούλγαρους. Οι Ρώσοι τήρησαν τη  
συμμαχία; 

 Ποιος κατάφερε να τους αντιμετωπίσει; 

 Τι συνέβη στα χρόνια του Βασίλειου Β΄; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Ρώσοι επικοινωνούν με το Βυζάντιο και εκχριστιανίζονται. Οι 

σχέσεις τους με το βυζαντινό κράτος όμως περνούν και 

περιόδους εντάσεων και συγκρούσεων. 

Άφιξη των Ρώσων από τη Σκανδιναβία 


